
Ogólne informacje o Elefantentreffen 
 

Ostrzeżenie przed kradzieżą z namiotów!  
Ze względu na liczne kradzieże podczas ostatnich spotkań,ostrzegamy 

przed kradzieżą z namiotów i prosimy o przestrzeganie kilku 
podstawowych zasad: 
 

- Niezostawiaj kosztowności, portfeli i torebek samych w namiocie. 

-Noś je na ciele i zabierz je ze sobą w śpiworze w nocy. 

- Bądźostrożny, gdy nieznani ludzie są w twoimnamiocie w nocy.  

- Pomóżprzyjaciołom, którzy - z jakiegokolwiek powodu - sami nie zwracają uwagi na swoje 

kosztowności. 

Aby oglądać i uczestniczyć, przygotowaliśmy kolorowy program. Weź udział w wydarzeniach i 
pomóż jeszcze bardziej umocnić dobrą reputację motocyklistów spotkaniaw Thurmansbang-Solla! 

Ustawiliśmy łatwo rozpoznawalne pojemniki na puszki cynowe, a także białe, zielone i brązowe 

szkło w kilku miejscach na terenie spotkań. Używaj ich dokładnie tak, jak robiłeś to w domu przez 
długi czas.  

Uwaga dotycząca przyjęcia 

Plastikowy pasek wyposażony w jednorazowe zamknięcie, który dostajesz przy wejściu, jest Twoim 

biletem wstępu na czas trwania całego wydarzenia. Musi być przymocowany do nadgarstka i nie 
może być otwierany w tym okresie. Otwarte lub zerwane więzadła są bezwartościowe.  

Duża prośba 

Rozpaliąc ognisko, należy pamiętać o następujących kwestiach:  

1. Żaden ogień nie może być rozpalony bliżej niż 20 metrów od lasu.  
2. Eliminuje palną wykładzinę podłogową w pobliżu pożaru aż do podłogi mineralnej  
3. Ogień nie może wybuchać tak wysoko, aby iskry mogły wlecieć do lasu. 

4. Ogień musi być zawsze nadzorowany i gaszony przy silnym wietrze.  
5. Proszę palić tylko drewno.  
6. Zdobądź drewno opałowe na naszych drewnianych straganach.  
7. Kiedy opuścisz teren, ugaś ogień dokładnie wodą lub śniegiem.  

Gaśnice i koce przeciwpożarowe są zawieszone na całym terenie. Prosimy o zapoznanie się z 
lokalizacją najbliższej stacji. Używaj gaśnic i tylko w nagłych wypadkach, mogą uratować życie. 
Zapewnij swobodny dostęp, nie wieszaj niczego nad stacjami gaśniczymi! 

Płynność uwagi 

Z naszym Treffen może być bardzo gładki. Nie jesteśmy w stanie rozproszyć całej witryny i 

dlatego nie ponosimy odpowiedzialności w razie jakichkolwiek wypadków.  

Tablice i konkursy 

Na stoisku informacyjnym BVDM na arenie można kupić tablice i dogadać się na zawody w 
piłowaniu drewna, przeciąganiu liny, turnieju umiejętności, rzeźbach śnieżnych, najdłuższej 
podróży, najstarszym/najmłodszym uczestniku i najpiękniejszym self-made (oczywiście z aprobatą 
drogi!) raport 

Znalezione - zagubione 

Prosimy o pozostawienie zagubionego mienia na stoisku informacyjnym BVDM. Tam też możesz 
poprosić o zagubione rzeczy z ostatniego spotkania.  



Później: Jeśli ktoś dopiero po spotkaniuzauważy, że coś zgubił, może zapytać w biurze BVDM, czy 

przedmiot został przekazany.  

Proszę 

Należy jechać ostrożnie i pod żadnym pozorem nie pod wpływem alkoholu. Wymóg kasku 
obowiązuje również podczas spotkania.  Policja przeprowadza kontrole drogowe przez cały 

weekend!  

Warunki odpowiedzialności  

Uczestnictwo odbywa się na własne ryzyko. Ani organizator, ani jego przedstawiciele prawni oraz 
pełnomocnicy i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestników i pomocników z 
tytułu umowy, pozytywnego naruszenia umowy i czynu niedozwolonego za jakiekolwiek obrażenia 

ciała, szkody majątkowe lub straty finansowe, które wystąpią podczas lub w związku z 
wydarzeniem, chyba że organizator lub jego przedstawiciele prawni lub pełnomocnicy lub 
pełnomocnicy są odpowiedzialni za umyślne lub rażące zaniedbanie. Po wejściu na teren 
wydarzenia w Thurmansbang-Solla niniejsze warunki odpowiedzialności uważa się za 
zaakceptowane. 


